
Inbjudan till en helg med anlagstest samt
BPH!

Nu är det dags för alla heelerfantaster att öppna kalendern för
2017!

En helg med härligt umgänge, hundar, kor och mentaltest står
på schemat!

När? Lördag 3 juni anlagstest (15 platser)

Söndag 4 juni BPH (7 platser) 

Var? Anlagstest i Borlänge. Dalarna

BPH i Malung, Dalarna

Tid? Anlagstest samling 09.30

Pris? Anlagstest medlem 200 kr

Icke medlem 300 kr

Annan ras (tas in vid mån av plats) 
375 kr

BPH 700 kr

Lördagen den 3 juni samlas vi alla i Borlänge för en trevlig dag i 
kohagen! Vi gör anlagstest och lär oss mer om vår ras dolda 
talanger! På söndagen beger vi oss till Malung och deras vackra
brukshundsklubb för att göra officiellt BPH. För de som önskar 
kan vi tända grillen på lördag kvällen och umgås! 

Det finns enbart en klubb i Dalarna som utför BPH och därför 
kommer vi få åka 12 mil upp till Malung, möjlighet att samåka 
kanske finns? Något vi deltagare får göra upp närmare 
testtillfället. Jag har själv gjort BPH på min heeler där och är 
super nöjd med beskrivaren. 



Anmälan görs till Sophia Adrian

Mail: mej_adrian@yahoo.se

VIKTIGT!! Ange  ”vallning 1”  på mailet

I mailet skriver du ditt namn och adress, hundens
stamtavlenamn samt reg nr samt din mailadress och

telefonnr. 

Anmälan är bindande

Anmälningsavgiften ska betalas in i samband med anmälan. 

Avgiften betalas in på SLHK BG 524-7077

Märk med hundens stamtavlenamn

De som vill delta båda dagarna har förtur till BPH
platserna.

Mer praktisk info kommer ut per mail veckan innan testerna.

För frågor tveka inte att kontakta mig via mail eller telefon. Mail
är säkrast att få svar på.

Mail: mej_adrian@yahoo.se

Mobil: 073-8409207

Mvh Sophia Adrian

Mer om BPH kan du läsa på följande länk 

http://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-
personlighetsbeskrivning-hund-bph/
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Mer om anlagstest kan du läsa på följande länk 

http://vastgotaspets.se/aktiviteter/vallanlagstest/


